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Położenie nieruchomości: 
Rodzaj praw do nieruchomości: 

Województwo: Warmińsko-mazurskie  Prawo własności –  Iwona Beata Albin 
Powiat: olsztyński 

Gmina: Stawiguda 

Obręb: Stawiguda 

Działka(i) ewid.: 773, 774, 772/2 

Ulica: Jarzębinowa 94  

Operat Szacunkowy 
 

wyceny nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Stawigudzie 
przy ul. Jarzębinowej 94, składającej się z działek Nr 773, 774, 772/2 o 

łącznej powierzchni 1,1711 ha,  
 
w celu określenia wartości rynkowej działek nr 773, 774, 772/2 dla potrzeb  

postępowania upadłościowego 

Wartość przedmiotu wyceny wynosi:  
2 355 000 zł 

Słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych.  

AUTOR: 
Michał Luto – RZECZOZNAWCA 
MAJĄTKOWY uprawnienia 
państwowe nr 4325 Ministra 
Infrastruktury 
 
członek           Oddział Olsztyn  
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WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 

 

1 Określenie nieruchomości: 

Powiat:                                                   olsztyński 

Gmina:                                                   Stawiguda 

Obręb:                                                    Stawiguda 

Adres:                                                     ul. Jarzębinowa 94 

Działka(i) nr ewid.:                               773, 774, 772/2 

Powierzchnia:                                        1,1711 ha;  

Księga Wieczysta:                                 KW OL1O/00120323/0 

 

2 Cel i zakres wyceny:  

Określenie wartości rynkowej nieruchomości uregulowanej w KW Nr 

OL1O/00120323/0 dla potrzeb postępowania upadłościowego 

 

3 Rodzaj prawa  do nieruchomości: 

Prawo własności  

 

4 Rodzaj nieruchomości: 

gruntowa zabudowana  

 

5 Oszacowana wartość przedmiotu wyceny wynosi: 2 355 000 zł 
Słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych.   

 

6 Data określenia wartości: 19 września 2018r. 

 

 

7 Data sporządzenia operatu:  28 września 2018r. 

 

 

8 Uprawnienia autora operatu: 

Michał Luto – uprawnienia nr  4325 Ministra Infrastruktury 

 

9 UWAGI 

 

 
 

10 Podpis rzeczoznawcy majątkowego i pieczątka 
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1. Przedmiot i zakres wyceny 

Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa zabudowana zlokalizowana  w 

Stawigudzie przy ul. Jarzębinowej 94, obręb Stawiguda w gm. Stawiguda. 

Nieruchomość składa się z:  

 działki Nr 773 o  pow. 0,8831 ha, obręb Stawiguda,  

 działki Nr 774 o  pow. 0,2575 ha, obręb Stawiguda,  

 działki Nr 772/2 o  pow. 0,0305 ha, obręb Stawiguda,  

 budynku hali z częścią biurowo – socjalną o powierzchni użytkowej 2107 m
2
. 

 

Całość wchodzi w skład Księgi Wieczystej o numerze OL1O/00120323/0 prowadzonej 

przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział Ksiąg Wieczystych. 

Właścicielem nieruchomości jest Iwona Beata Albin. 

 

Zakres wyceny obejmuje: określenie wartości rynkowej w/w nieruchomości zabudowanej 

położonej w Stawigudzie przy ul. Jarzębinowej 94.  

 

2.Cel wyceny 

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej jako prawa własności 

nieruchomości dla potrzeb postępowania upadłościowego.  

 

3. Podstawy opracowania operatu    

szacunkowego 

3.1.Podstawa formalna 
Zamawiającym wycenę Syndyk Radosław Matys.  

 

3.2.Podstawy materialno-prawne 

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. 

poz, 121 z późn. zmianmi). 

 Rozporządzenie RM z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i 

sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 z póź. zm.); 
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3.3.Podstawy metodologiczne 
 Orzecznictwo Komisji Odpowiedzialności Zawodowej sekcji dla rzeczoznawców 

majątkowych, Warszawa sierpień 2007r. 

 Hopfer, Cymerman – System i procedury szacowania nieruchomości, 

 Prystupa – Wycena nieruchomości metodą cenowo-porównwczą, 

 Baranowski – Zużycie obiektów budowlanych oraz podstawowe nazewnictwo 

budowlane. 

 

3.4.Źródła danych merytorycznych 
 Księgi Wieczyste prowadzone przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział Ksiąg 

Wieczystych. 

 Ewidencja gruntów i budynków, 

 Przegląd Aktów Notarialnych (obrót cywilno-prawny), 

 Wywiad terenowy (wizja lokalna), 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a w przypadku braku decyzje                    

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ewentualnie studium uwarunkowań i 

kierunków  zagospodarowania gminy, 

 Własna baza danych. 

 

4.Określenie dat istotnych dla operatu 

szacunkowego 

 data sporządzenia operatu szacunkowego:    28.09.2018r. 

 data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny:   19.09.2018r 

 data, na którą uwzględniono stan przedmiotu wyceny   19.09.2018r. 

 data wizji terenowej:       19.09.2018r. 
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5.Opis i określenie stanu nieruchomości 

5.1.Stan prawny nieruchomości  

KW Nr OL1O/00120323/0 prowadzona przez SR w Olsztynie: 

Dział Io zawiera wpisy:  województwo Warmińsko – mazurskie, gmina Stawiguda, obr. 

Stawiguda, działki nr 773, 774, 772/2 o łącznej pow. 1,1711 ha. 

Dział ISp: uprawnienia wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej:  

nieodpłatne i nieograniczone w czasie prawo nieodpłatnego korzystania z wszelkich 

sieci i przyłączy biegnących po działce 772/1 objętej kw nr OL1O/00146102/3 oraz 

prawo wejścia na tą działkę celem dołączenia własnej instalacji do biegnących po 

działce obciążonej sieci i przyłączy, usuwania awarii przyłączy, wymiany instalacji lub 

modyfikacji istniejących przyłączy, a także jeżeli zajdzie taka potrzeba po stronie 

uprawnionego, prowadzenia nowych przyłączy. 

Dział II zawiera wpisy:  właściciel: Iwona Beata Albin, c. Władysława i Heleny. 

Dział III – Ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością: nieodpłatna i 

nieograniczona w czasie służebność gruntowa polegająca na prawie nieodpłatnego 

korzystania z wszelkich sieci i przyłączy biegnących po działkach 772/2 i 773 oraz 

prawie wejścia na te działki celem dołączenia własnej instalacji do biegnących po 

działce obciążonej sieci i przyłączy, usuwania awarii przyłączy, wymiany instalacji lub 

modyfikacji istniejących przyłączy, a także jeżeli zajdzie taka potrzeba po stronie 

uprawnionego, prowadzenia nowych przyłączy, na rzecz każdoczesnego właściciela 

działki nr 772/1 objętej KW nr OL1O/00146102/3. 

 - Ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością: nieodpłatna i 

nieograniczona w czasie służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i 

przechodu, bez żadnych ograniczeń i utrudnień co do sposobu korzystania, w tym w 

szczególności obejmujące możliwość dojazdu z drogi publicznej do nieruchomości 

uprawnionej samochodami ciężarowymi o masie całkowitej do 40 ton, pasem 

szerokości 5 m biegnącym od drogi publicznej do nieruchomości uprawnionej, na 

rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 772/1 objętej KW nr OL1O/00146102/3. 

 - Ostrzeżenie: zakaz zbywania i obciążania nieruchomości składającej się z działek nr 

773, 774, 772/2; 

 - Ostrzeżenie o wszczęciu egzekucji na rzecz Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego 

Urzędu Skarbowego (Organ reprezentujący Skarb Państwa) oraz  Naczelnik 

Lubuskiego Urzędu Skarbowego (Organ Reprezentujący Skarb Państwa).  

Dział IV  -  Hipoteka umowna 8 000 000 zł na rzecz INVEST- BANK Spółka Akcyjna z tytułu 

kredyt.  

-  Hipoteka umowna 115 619,00 zł na rzecz Gminy Stawiguda zabezpieczająca 

należności wynikające z tytułów wykonawczych.  



Kopiowanie w części lub całości wymaga ZGODY AUTORA  

 

 

 7 

5.2.Oznaczenie działki w ewidencji gruntów  

 Województwo     – warmińsko-mazurskie 

 Powiat       – olsztyński 

 Jednostka ewidencyjna     – miasto Stawiguda 

 Obręb      – Stawiguda 

 Numer ewidencyjny działki(ek)   – 773, 774, 772/2 

 Numer Księgi Wieczystej    – OL1O/00120323/0 

 Oznaczenie użytków     – Ba, RV, RVI, PsVI, N 

 

5.3.Opis techniczno-użytkowy nieruchomości 

5.3.1. Opis położenia 

Przedmiot wyceny zlokalizowany jest w północno-wschodniej części Polski, na terenie 

województwa warmińsko mazurskiego, w miejscowości Stawiguda przy ul. Jarzębinowej 94. 

Stawiguda jest miejscowością gminną położną w odległości ok.. 10 km od miasta 

Olsztyn. Nieruchomość położna jest w przemysłowej części Stawigudy, w otoczeniu 

zabudowanych i niezabudowanych terenów produkcyjno- przemysłowych, terenów leśnych oraz 

w bliskim sąsiedztwie cmentarza. Działki objęte zakresem wyceny zlokalizowane są w bardzo 

bliskiej odległości od drogi S51 z dobrym dojazdem do węzła „Stawiguda”.  
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5.3.2.Opis działki gruntowej  

 Wyposażenie techniczne  

Urządzenia infrastruktury technicznej w ulicy: 

 Wodociąg    - sieciowy 

 Kanalizacja sanitarna      - sieciowa 

 Elektryczność                 - sieciowa 

 Gaz     - sieciowy, 

 Nawierzchnia jezdni   - droga utwardzona. 

Stan zagospodarowania  

Działka zabudowana budynkiem hali z częścią biurowo – socjalną.  

Otoczenie nieruchomości 

Wyceniany obiekt otoczony jest zabudową przemysłową i terenami niezabudowanymi.    

Dostępność komunikacyjna 

Dostępność do nieruchomości drogą utwardzoną.  

Kształt nieruchomości i warunki gruntowo-wodne  

Kształt działek – regularny, zbliżony do trapezu, warunki gruntowo-wodne – korzystne. 

Stan usług i zaplecza bytowego 

Przeciętny. Lokalizacja dobra. 

5.3.3.Opis budynku 

OPIS TECHNICZNY 

Rodzaj i przeznaczenie obiektu Budynek hali warsztatowej z częścią biurowo- socjalną 

Powierzchnia użytkowa 2107 m
2
. 

Gospodarka remontowo-

zapobiegawcza 

Przeciętna.   

Liczba kondygnacji 

nadziemnych 

1, na niewielkiej części 2 

Konstrukcja Szkieletowa 

Fundamenty Betonowe  

Podpiwniczenie Brak 

Ściany zewnętrzne Z płyt warstwowych rozpiętych pomiędzy słupami 

stalowymi 

Ściany wewnętrzne Murowane oraz z płyt warstwowych 

Dach – pokrycie Dwuspadowy o konstrukcji drewnianej kryty blachą, 

duże szklane świetliki 

Obróbki blacharskie Z blachy ocynkowanej 

Posadzki, wykończenie  W pomieszczeniach produkcyjnych posadzki 

przemysłowe oraz posadzki z terakoty 

Stolarka okienna  PCV 

Stolarka drzwiowa  Płycinowa i z profili PCV, wrota garażowe aluminiowe 

uchylne 
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Tynki wewnętrzne  Cementowo – wapienne, w pomieszczeniach 

sanitarnych okładziny z płytek ceramicznych oraz z 

paneli ściennych. Miejscami widoczne zawilgocenia 

Instalacje Energia elektryczna, woda, kanalizacja, wentylacja, 

ogrzewanie lokalne 

Sposób użytkowania obiektu Budynek hali z częścią biurowo - socjalną 

Możliwość i warunki dalszej 

eksploatacji 

Bez zastrzeżeń 

Uwagi brak 

 

Widok budynku 

            
 

 
 

Wnętrze budynku 
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6.Uwarunkowania planistyczne i ochronne 

Zgodnie z art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeznaczenie  nieruchomości 

ustala się na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W  przypadku 

braku planu przeznaczenie ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu. 

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenie, na którym obowiązuje Miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej obrębu Stawiguda, 

gm. Stawiguda. Zgodnie z zapisami w/w planu przedmiotowa nieruchomość położna jest 

głównie w ternie oznaczonym symbolem 02PSB, dla którego zapis brzmi: tereny zabudowy baz, 

składów, magazynów, na niewielkim fragmencie stanowi teren urządzeń infrastruktury 

technicznej (09TI). 

 
 

Aktualny sposób użytkowania: nieruchomość zabudowana o funkcji przemysłowej.  
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7.Przedstawienie sposobu wyceny 

Na podstawie celu szacowania zamieszczonego w punkcie 2 niniejszego opracowania  

oraz na podstawie art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami, dla przedmiotowej nieruchomości określono wartość rynkową. 

Zgodnie z art. 151 ust. 1 Wartość rynkową nieruchomości stanowi szacunkowa 

kwota, jaką w dniu wyceny można uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży 

zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają 

stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i postępują rozważnie oraz nie 

znajdują się w sytuacji przymusowej  

Sposób określania wartości rynkowej nieruchomości reguluje Rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania 

operatu szacunkowego wg. którego, do określenia wartości rynkowej nieruchomości stosuje 

się podejście porównawcze lub podejście dochodowe. 

Do określenia wartości rynkowej przedmiotowej nieruchomości wybrane zostało 

podejście porównawcze, w którym zgodnie z § 4 cytowanego wyżej rozporządzenia stosuje się 

metodę porównywania parami lub metodę korygowania ceny średniej i metodę analizy 

statystycznej rynku. Na lokalnym rynku obrotu nieruchomościami podobnymi do 

nieruchomości szacowanej odnotowano więcej niż trzy transakcje nieruchomości podobnych 

jednak nie w ilości wystarczającej aby zastosować metodę korygowania ceny średniej ani analizy 

statystycznej rynku, dlatego też przedmiotową nieruchomość wyceniono przy zastosowaniu 

metody porównywania parami.  

Metoda porównywania parami polega na określaniu wartości rynkowej wycenianej 

nieruchomości o określonych cechach poprzez jej porównanie kolejno z co najmniej trzema 

nieruchomościami podobnymi o znanych cechach i cenach, które były przedmiotem obrotu 

rynkowego. Podejście porównawcze, pozwala określić wartość nieruchomości przy 

założeniu, że wartość ta odpowiada cenom, jakie uzyskano za nieruchomości podobnej, 

które były przedmiotem obrotu rynkowego. Podejście porównawcze, stosuje się do określenia 

wartości rynkowej nieruchomości wyłącznie wówczas, gdy nieruchomości podobne do 

nieruchomości będącej przedmiotem wyceny były w obrocie na określonym rynku w okresie 

ostatnich dwóch lat, poprzedzających wycenę a także gdy ich ceny i cechy wpływające na 

wartość oraz warunki dokonania transakcji są znane. Na ceny, w konsekwencji na wartość 

rynkową nieruchomości, zasadniczy wpływ mają cechy rynkowe nieruchomości. Wartość 

nieruchomości skorygowano kwotowo ze względu na cechy różniące te nieruchomości w 

stosunku do nieruchomości wycenianej. 
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8.Analiza i charakterystyka rynku obrotu 

nieruchomościami 

8.1.Rodzaj analizowanego rynku 
Analizie poddano rynek obrotu nieruchomości zabudowanych budynkami o funkcji 

przemysłowo- magazynowej.  

Analizie poddano w miarę jednorodny lokalny rynek obrotu nieruchomościami 

gruntowymi zabudowanymi charakteryzujący się podobnym: 

 Stanem nieruchomości, 

 Przeznaczeniem. 

 

8.2.Obszar analizowanego rynku 
Jako obszar analizy rynku przyjęto obszar gminy Stawiguda oraz innych gmin o podobnej 

charakterystyce. Ze wszystkich znanych transakcji przyjęto transakcje, których przedmiot obrotu 

był najbardziej zbliżony do nieruchomości wycenianej.  

 

8.3.Okres, którym objęto analizę rynku 
Dla potrzeb procesu wyceny przeanalizowano transakcje obrotu nieruchomościami 

podobnymi do nieruchomości wycenianej z lat 2016- 2018 r. Ze względu na fakt, bardzo małą 

ilość transakcji nieruchomości podobnych okres badania rozszerzono o cały rok 2015.  

 

8.4.Ograniczenia związane z przepisami prawa 
Nie stwierdzono ograniczeń wynikających z przepisów prawa. Obiekt nie wpływa              

na stan środowiska w sposób wymagający opracowania jego specjalnej oceny. 

 

8.5.Ekonomiczna analiza rynku 
Rynek obrotu nieruchomościami gruntowymi zabudowanymi (o podobnym charakterze 

co wyceniana nieruchomość) na terenie gminy Stawiguda oraz innych gmin o podobnej 

charakterystyce jest słabo rozwinięty. Nie można odnotować dostatecznej ilości transakcji 

wolnorynkowych umożliwiających wytypowanie cech rynkowych wpływających na wartość 

rynkową przedmiotu wyceny i ich wag. Cechy rynkowe ustalono  na podstawie analizy baz 

danych o cenach i cechach nieruchomości będących przedmiotem obrotu rynkowego oraz na 

podstawie danych z biur pośrednictwa obrotu nieruchomości – preferencje kupujących. 

Wysokie bezrobocie, słaby potencjał inwestycyjny regionu oraz fakt migracji ludności do 

większych ośrodków miejskich oraz obecna sytuacja ekonomiczna Polski sprawia, że 

analizowany rynek jest słabo wykształcony. 

Za jednostkę porównawczą przy wycenie nieruchomości gruntowej zabudowanej 

przyjęto cenę 1m
2
 powierzchni użytkowej budynku. 
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8.6.Trend czasowy 

Na rynku nieruchomości na podstawie zebranego materiału porównawczego 

wywnioskowano, że w okresie, z którego przyjęto transakcje, nie wpływała na zmianę cen 

inflacja ani wzrost popytu i podaży na nieruchomości gruntowe zabudowane. Materiał 

porównawczy był bardzo zbliżony czasowo. Nie nastąpił wzrost popytu. Z badań rynku 

przeanalizowanych pod kątem wzrostu wartości związanym z upływem czasu wynika,                 

że wartość nieruchomości podobnych znacznie waha się dając ujemne i dodatnie wartość trendu 

– ma to związek z sytuacją ekonomiczną Państwa, regionu, miejscowości ale również                  

z niedoskonałością badanego rynku. Na analizowanym rynku przedmiot transakcji podobnych do 

wycenianej nieruchomości pojawiał się sporadycznie. 

Nie wprowadzano z tego tytułu poprawki do ceny transakcyjnej ze względu na 

upływ czasu, jaki minął pomiędzy datą zawarcia transakcji i datą wyceny.  

 

8.7. Wyniki analizy oraz określenie wag cech rynkowych 
wpływających na wartość działki gruntowej zabudowanej 
Z przeprowadzonej analizy rynku obrotu nieruchomościami zabudowanych, że nieruchomości 

takie w obrocie uzyskują średnio ceny w przedziale od około 500 zł/m
2
 do ok. 2200 zł/m

2
. 

 

Lp data Lokalizacja Opis p. uż. (m2) Cena zł/m2 p.u 

1. 2017-04-19 
Grajewo ul. 

Wiórowa 

Nieruchomość o pow. 0,6000 ha 
zabudowana budynkiem 

przemysłowym częścią biurowo 
- socjalną 

1100       2 460 000 zł           2 236 zł  

2. 2017-06-01 
Samławki gm. 

Kolno 

Nieruchomość o pow. 0,6000 ha 
zabudowana kompleksem 

budynków przemysłowych z 
częścią biurowo - socjalną i 

magazynową 

1774       1 000 000 zł             564 zł  

3. 2017-11-20 
Ełk, ul. 

Suwalska 

Nieruchomość o pow. 2,7036 ha 
zabudowana kompleksem 

budynków przemysłowych z 
częścią biurowo - socjalną i 

magazynową 

5100       4 569 770 zł             896 zł  

4. 2017-06-12 
Stawiguda gm. 

Stawiguda 

Nieruchomość o pow. 5,8200 ha 
zabudowana kompleksem 

budynków przemysłowych z 
częścią biurowo - socjalną i 

magazynową 

3071       3 088 530 zł           1 006 zł  

5. 2016-12-08 
Karaś gm. 

Iława 

Nieruchomość o pow. 3,9200 ha 
zabudowana kompleksem 

budynków przemysłowych z 
częścią biurowo - socjalną i 

magazynową 

5200       4 218 000 zł             811 zł  

6. 2016-01-14 
Bartoszyce ul. 

Kętrzyńska 

Nieruchomość o pow. 0,6000 ha 
zabudowana budynkiem 

przemysłowym częścią biurowo 
- socjalną 

1100       2 199 890 zł           2 000 zł  



Kopiowanie w części lub całości wymaga ZGODY AUTORA  

 

 

 14 

Analiza rynku nieruchomości zabudowanych budynkami o funkcji produkcyjno - biurowej jak i 

informacje uzyskane z biur obrotu nieruchomościami pozwalają na wysunięcie następujących 

wniosków: 

 głównymi czynnikami cenotwórczymi mającymi wpływ na wartość rynkową takich 

nieruchomości są: lokalizacja, powierzchnia użytkowa budynków, powierzchnia 

nieruchomości oraz stan techniczny budynku. 

 nieruchomości o małych powierzchniach użytkowych budynków osiągają stosunkowo 

większa cenę za 1 m
2
 powierzchni użytkowej budynku, od nieruchomości zabudowanych 

budynkami o większych powierzchniach, 

 poszukiwane są nieruchomości zabudowane posiadające duże powierzchniach działek, 

zapewniające możliwość dodatkowego zagospodarowania,  

 poszukiwane są przede wszystkim nieruchomości zabudowane budynkami w dobrym i 

bardzo dobrym stanie technicznym.  

 

Na postawie przeprowadzonej ankiety (wśród specjalistów związanych z rynkiem 

nieruchomości) stwierdzono, że wartość nieruchomości w analizowanym segmencie rynku 

tworzą głównie następujące czynniki: lokalizacja, powierzchnia użytkowa budynku,  

powierzchnia działki, stan techniczny i standard budynku.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Lp. 

Rodzaj cechy 
Ankieta 

A 
Ankieta 

B 
Ankieta 

C 
Ankieta 

D 
Ankieta 

E 

Procentowy 
wpływ cechy na 

cenę                      
(waga cechy 
uśredniony i 
zaokrąglony) 

1 Lokalizacja 35% 35% 30% 45% 30% 35% 

2 Powierzchnia działki 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

3 Powierzchnia użytkowa budynków 35% 35% 30% 45% 30% 35% 

4 Stan techniczny i standard budynków 20% 20% 30% 0% 30% 20% 

SUMA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Określenie wag cech rynkowych jest pomiarem wpływu oddziaływania zmiennych, którymi są 

cechy rynkowe nieruchomości na ich ceny. Określa się je o ile zmieni się cena nieruchomości 

jeśli zmieni się jej cecha. Korzystając z zakresu zmienności wartości rynkowej pomiędzy ceną 

minimalną Cmin a ceną maksymalną Cmax, poszukuje się zmian cen i zmian wartości w przedziale 

ΔC [Cmin , Cmax]. 

Lp. Rodzaj cechy 
Procentowy wpływ 

cechy na cenę                      
(waga cechy) 

1 Lokalizacja 35% 

2 Powierzchnia działki 10% 

3 Powierzchnia użytkowa budynków 35% 

4 Stan techniczny i standard budynków 20% 

SUMA 100% 



Kopiowanie w części lub całości wymaga ZGODY AUTORA  

 

 

 15 

9.Określenie wartości nieruchomości 

9.1.Określenie wartości nieruchomości 

9.1.1.Opis nieruchomości przyjętych do porównania 

Poniżej przedstawiono opis nieruchomości przyjętych do porównania, który pochodzi z 

aktów notarialnych, zeznań świadków oraz wizji terenowej.  

 

Nieruchomości porównawcze 

 

1. Nieruchomość zabudowana położona w miejscowości Samławki w gm. Kolno. data transakcji: 

1.06.2017 r. Działka o  pow. 6 000 m
2
 zabudowana kompleksem budynków przemysłowych z 

częścią biurowo - socjalną i magazynową pow. uż. ok. 1774 m
2
 Stan techniczny i standard 

budynków: w miarę dobry. Lokalizacja: przeciętna. 

Cena: 1 000 000 zł Cena 1m
2
  564 zł 

 

2. Nieruchomość zabudowana położona w Stawigudzie w gm. Stawiguda: data transakcji: 

12.06.2017 r. Nieruchomość o  pow. 58 200 m
2
 zabudowana kompleksem budynków 

przemysłowych z częścią biurowo - socjalną i magazynową o pow. uż. ok. 3071 m
2
 Stan 

techniczny i standard budynków:  przeciętny. Lokalizacja: dobra. 

Cena: 3 088 530 zł Cena 1m
2
 1 006 zł 

 

3. Nieruchomość zabudowana położona w Bartoszycach przy ul. Kętrzyńskiej: data transakcji: 

14.01.2016 r. Działka o  pow. 25 011 m
2
 zabudowana budynkiem przemysłowym z częścią 

biurowo- socjalną pow. uż. ok. 1100 m
2
 Stan techniczny i standard budynków: bardzo dobry. 

Lokalizacja: dobra. 

Cena: 2 199 890 zł Cena 1m
2
  2 000 zł 
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9.1.2.Ocena rynku w aspekcie przyjętych cech rynkowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.3.Określenie wartości rynkowej nieruchomości 

Wycenę nieruchomości sporządzono przy zastosowaniu podejścia porównawczego, 

metody porównywania parami - stosując poprawki kwotowe. 

Do prac w procesie wyceny przyjęto trzy nieruchomości przedstawione w punkcie 9.1 

niniejszego operatu. 

 

Różnica wartości pomiędzy ceną max. a ceną min. 1 m
2
 nieruchomości przyjętych do porównań: 

ΔC = cena max. – cena min. =  2 000 zł –564 zł = 1 436 zł 

 

Zestawienie nieruchomości wycenianej z nieruchomościami porównawczymi w zakresie 

przyjętych cech rynkowych 
 

Lp.   
RODZAJ CECHY 
  

Nieruchomość Nieruchomość  Nieruchomość  Nieruchomość  

  
wyceniana 

"X" 
Porównawcza 

 "1" 
porównawcza  

"2" 
porównawcza  

"3" 

1. Lokalizacja dobra przeciętna dobra dobra 

2. Powierzchnia działki średnia mała duża średnia 

3. Pow. uż. budynków średnia średnia duża mała 

4. Stan techn. i standard budynków przeciętny przeciętny W miarę  dobry bardzo dobry 

 

Cecha  Ocena Opis 

Lokalizacja 
Dobra 

Tereny bezpośrednio przylegające do 
dużych ośrodków miejskich z dobrze 
rozbudowanymi rynkami zbytu, 
nieruchomości położone na obrzeżach 
miast 

przeciętna Typowe tereny wiejskie 

Powierzchnia działki  

mała do 10 000 m
2
  powierzchni 

średnia  Od 10 0001 m
2
 do 30 000 m

2
 

duża Od 2 0001  m
2
  powierzchni 

Powierzchnia użytkowa 
budynków 

mała Do 1500 m
2
  powierzchni  

średnia  Od 1500,01 m
2
 do 3000 m

2
 

duża >  3000  m
2
  powierzchni 

Stan techniczny i standard 
budynków 

Bardzo dobry Budynki nowe i kilkuletnie 

W miarę dobry 
Budynki kilkuletnie ale zaniedbane, 
budynki starsze poddawane remontom, 
dobrze utrzymane 

Przeciętny Budynki wymagające remontu  
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Określenie wartości nieruchomości z porównań dla poszczególnych par 

Lp. RODZAJ CECHY 

Waga 
cechy 

Zakres 
kwotowy 

"1" "2" "3" 

w % 
cechy w 
zł/m^2 

564 zł 1 006 zł 2 000 zł 

1. Lokalizacja 30 431 431 0 0 

2. Powierzchnia działki 15 215 108 -108 0 

3. Powierzchnia uż. budynków 25 359 0 180 -180 

4. 
Stan techniczny i standard 
budynków 

30 431 0 -215,5 -431 

      100 1 436 539 -143,5 -611 

 Wartość z uwzględnieniem poprawek     1 103 863 1 389 

 Wartość 1 m
2
 pow. Nieruchomości   1 118 

    

Wartość rynkową nieruchomości   zabudowanej określono wg. wzoru: 

W = W1m2 * Pu 
Gdzie:  W – wartość rynkowa nieruchomości 

 Pu – powierzchnia użytkowa budynku, 

 

Wartość rynkowa nieruchomości  jako prawa własności wynosi: 

W = 1118  zł/m
2
 * 2 107 m

2
 = 2 355 626 zł   

Przyjęto wartość rynkową przedmiotu wyceny  w wysokości: 

2 355 000zł 
Słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych.  

9.4 Określenie wartości nieruchomości dla wymuszonej 
sprzedaży (WRW) 
 Sprzedaż wymuszona ma miejsce wtedy, gdy nie są spełnione warunki transakcji 

wolnorynkowej, szczególnie w zakresie czasu eksponowania nieruchomości na rynku. Następuje 

to np. wtedy, gdy kredytobiorca nie jest w stanie spłacać zadłużenia i bank decyduje się 

skorzystać z hipoteki. Sprzedaż winna nastąpić możliwie szybko, aby nie pogłębiać strat 

kredytodawcy. Pośpiech ten powoduje skrócenie czasu eksponowania nieruchomości na rynku, 

wskutek czego oferta dotrze do ograniczonego kręgu nabywców. Wartość tą wyznaczono na 

podstawie określonej wartości rynkowej w następujący sposób: 

WRW = Wr * Wa * Wb 

Gdzie:  

Wr - wartość rynkowa, 

Wa - współczynnik ogólnej atrakcyjności, 

Wb - współczynnik zachęty ceną wywoławczą. 
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Współczynnik atrakcyjności oznacza wzrost lub obniżenie wartości spowodowane 

dodatkowymi cechami. Przy określonej powyżej charakterystyce określono współczynnik 

atrakcyjności na poziomie 10%.  

 

Współczynnik zachęty cenowej spowoduje, że nabywca mniej wybredny, spośród kilku 

podobnych wybierze nieruchomość najtańszą. Poziom współczynnika zachęty cenowej wynika z 

aktywności rynku. Współczynnik zachęty cenowej dla przedmiotowej nieruchomości określono 

na poziomie 10 %.  

Na podstawie analizy rynku i informacji uzyskanych od pośredników ustalono, iż 10 %-owa 

bonifikata pozwala przewidywać utrzymanie czasu ekspozycji nieruchomości na rynku na 

poziomie około 6 miesięcy. 

Dla nieruchomości szacowanej przyjęto współczynniki: 

Wa = 0,90(10 % obniżenia wartości), 

Wc = 0,90 (10 % obniżenia wartości). 

 

WRW = 2 355 000 zł * 0,90* 0,90 = 1 907 550 zł 

 

Przyjęto wartość dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny 

w wysokości: 

1 910 000 zł  
Słownie: Jeden milion dziewięćset dziesięć tysięcy złotych.   

 

10.Dane końcowe – komentarz i wnioski 

1. Oszacowana wartość rynkowa prawa własności do działki gruntowej wynosi:  

2 355 000 zł 

Słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych.  

2. Uzyskana wartość jest adekwatna do aktualnego poziomu rynku obrotu nieruchomościami 

o podobnym przeznaczeniu na opisanym rynku lokalnym. 

3. Przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości uwzględniono tylko te cechy 

przedmiotowej nieruchomości, które wpływają na jej wartość rynkową. 

4. Oszacowana wartość rynkowa nieruchomości wynika z porównania jej istotnych cech z 

cechami obiektów zbliżonych do przedmiotowej nieruchomości wziętych do porównania. 

5. Uzyskana wartość przedmiotowej nieruchomości mieści się w przedziale cen 

transakcyjnych nieruchomości przyjętych do analizy i obliczeń i dlatego należy uznać ją 

jako prawidłową.  
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10.1.Klauzule i ustalenia dodatkowe 

 Operat niniejszy nie może być powielany i publikowany w całości lub w części w 

jakimkolwiek dokumencie bez zgody rzeczoznawcy i bez uzgodnienia z nim formy i 

treści takiej publikacji, 

 Operat nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu aniżeli określony w 

operacie, 

 Rzeczoznawca majątkowy nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie operatu bez 

jego zgody do innego celu, dla którego został sporządzony, 

 Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, 

których nie można było stwierdzić w czasie wizji terenowej ani na podstawie dostępnych 

dokumentów technicznych i prawnych. Otrzymane od zleceniodawcy dokumenty i 

opisany w nich stan prawny uznano za wiarygodne i nie były one przedmiotem 

odrębnego dochodzenia, 

 Operat szacunkowy może być wykorzystany do celu, dla którego został sporządzony 

przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba, że wystąpiły zmiany 

uwarunkowań prawnych, 

 Określona wartość rynkową jest wartością wyliczoną na podstawie cen transakcyjnych
1
. 

 

10.2.Podpis i pieczęć rzeczoznawcy 

                                                 
1
 definicja ceny zawarta w ustawie z dnia 9 maja 2014. o informowaniu o cenach towarów  i usług - art. 3.  


